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Inleiding
Stichting Human Impact Romania (verder ook: stichting) wil ontwikkelingshulpprojecten in Roemenië
ondersteunen. Wij zien met name onder de Roma gemeenschap een grote nood. Gezinnen leven in
armoede, veel gezinnen kunnen niet of nauwelijks voorzien in de basisbehoeften.
Leefomstandigheden zijn onhygiënisch en er is veel behoefte aan medische zorg. Analfabetisme is
eerder regel dan uitzondering. Het volgen van onderwijs is onder Roma kinderen niet
vanzelfsprekend en wordt vaak niet gestimuleerd door ouders. Daarnaast is er sprake van
discriminatie van Roma. Dit uit zich in het feit dat veel organisaties geen Roma aannemen, hierdoor is
de werkeloosheid onder Roma extreem hoog. Deze discriminatie heeft zelfs een doorwerking in het
lager onderwijs. Roma kinderen krijgen minder aandacht op school. Hierdoor hebben veel Roma
kinderen een grote ontwikkelingsachterstand.
Wij willen dat dit verandert.
Iedereen heeft recht op onderwijs, werk, een warm huis, een gezonde leefomgeving en een veilige
jeugd. De bovenstaande situatieschets is slechts een greep uit de problematiek waar Roma in
Roemenië dagelijks mee te maken hebben.
In dit eerste beleidsplan laten we zien wat het doel en de werkwijze van de stichting is. Samen hopen
we een blijvende verandering teweeg te brengen.

Termijn van dit beleidsplan

Omdat de stichting in de opstartfase is, wordt dit beleidsplan opgesteld voor 1 jaar. Gezien dit prille
begin, is het vaststellen van de lange termijn moeilijk. Het is de verwachting dat het volgende
beleidsplan voor een langere tijd kan worden vastgesteld.
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1.

Stichting Human Impact Romania

De drijfveer van Stichting Human Impact Romania is het verbeteren van de omstandigheden van
achtergestelde bevolkingsgroepen in Roemenië ter bevordering van hun integratie in de
samenleving.
Stichting Human Impact trekt zich het lot van de Roma in Roemenië aan en wil hierin ‘impact’
hebben op mensenlevens. Dit zal met name gebeuren door ondersteuning van projecten die leiden
tot betere mogelijkheden voor de beoogde groepen.

1.1 Missie/visie

De positie van achtergestelde groepen in Roemenië versterken, de
zelfredzaamheid vergroten zodat betere integratie in de Roemeense
samenleving mogelijk wordt.

1.2 Doelstelling
Stichting Human Impact Romania heeft als doel om door ondersteuning van projecten in Roemenië,
achtergestelden vooruit te helpen op geestelijk, intellectueel en fysiek gebied. Zodat (betere)
integratie in de (Roemeense) samenleving mogelijk wordt.

1.3 Strategie
In beginsel richt de stichting zich op de ondersteuning van bestaande projecten in de
Romagemeenschap in Chinari. Dit sluit echter niet uit dat er in de toekomst mogelijk nieuwe
projecten worden geïnitieerd, en ondersteuning wordt geboden aan projecten met een vergelijkbare
doelstelling.
Belangrijk uitgangspunt voor het bereiken van de doelstelling is het hebben van ‘boots on the
ground’. De stichting wil ondersteuning bieden aan personen die zich op locatie (Roemenië) inzetten
ter verbetering van de omstandigheden van Roma. Om dit te bereiken zijn er 4 aandachtsgebieden
waarbinnen een of meerdere projecten opgezet zijn of gaan worden.

Onderwijs
Onderwijs is het middel om de vicieuze cirkel waarin veel Roma zich bevinden te doorbreken.
Daarom zijn het stimuleren van de schoolgang en het geven van bijles aan kinderen onze
belangrijkste activiteiten. Een ander onderdeel van onderwijs is het aanpakken van analfabetisme
door alfabetiseringsprogramma’s aan te bieden.
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Gezinsbegeleiding

Het begeleiden van Roma gezinnen speelt een cruciale rol in het verbeteren van de situatie. Dit doen
wij onder andere door voorlichting op het gebied van hygiëne, financiën, opvoeding en hulp te
bieden bij het verbeteren van leefomstandigheden. Het doel is om de voorwaarden te creëren voor
een gezonde en veilige leefomgeving.

Medische begeleiding
Veel Roma hebben te maken met gezondheidsproblemen. Door een taalbarrière (De meeste Roma
spreken gebrekkig Roemeens), analfabetisme en gebrek aan financiële middelen, is het vaak moeilijk
om de hulp te krijgen die ze nodig hebben. Door wekelijkse consultatie door een verpleegkundige,
door de aanschaf van medicijnen en door begeleiding bij het bezoek van medisch specialisten, bieden
wij de Roma ondersteuning.

Integratie in de samenleving
Het stigma dat Roma in Roemenië en in heel Europa hebben, maakt het een solitaire
bevolkingsgroep die niet in de samenleving wordt opgenomen. Dit uit zich onder andere in
discriminatie. Door onderwijsinstellingen, overheden en het bedrijfsleven te betrekken bij het
ontwikkelingswerk onder Roma, willen wij werken aan inclusie van de Roma in de samenleving. Ook
in Nederland willen wij aandacht voor deze minderheidsgroep.
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2.

Huidige situatie

Stichting Human Impact Romania is op 14 november 2017 opgericht. De stichting mag dan nieuw
zijn, de werkzaamheden waarvoor de stichting ter ondersteuning is opgericht, zijn al jaren in volle
gang. In de periode naar de oprichting toe heeft het bestuur kennisgemaakt met de vrijwilligers, het
land, de doelgroep en de bittere noodzaak van de werkzaamheden.

2.1 Activiteiten van de organisatie
De stichting bevindt zich in de opstartfase, hierdoor moeten veel zaken nog hun vaste vorm krijgen.
De concrete werkdoelen zullen zich dan ook in eerste instantie richten op de basale onderdelen zoals
financiering en opbouw van een relatie met betrokkenen.

2.1.1

Concrete werkdoelen

Financiering projecten
Er is voor gekozen om de projecten die worden ondernomen door Asociatia Human Impact te
ondersteunen vanuit stichting Human Impact Romania (zie voor verdere uitleg 4.3). Per activiteit
worden projectgelden aangevraagd. Deze projectgelden kunnen worden gezien als de belangrijkste
vaste lasten van de stichting. Het is een belangrijke doelstelling van de stichting om hiervoor
voldoende financiële middelen te generen, d.m.v. fondsenwerving (zie 2.1.2). Voordat een project
wordt goedgekeurd, wordt deze getoetst aan de hand van een aantal zaken, zoals:
- Haalbaarheid;
- Nut en noodzaak; en
- Het kostenplaatje.

Monitoring projecten
De stichting is betrokken bij projecten die al enige tijd lopen. Omdat er vanuit de stichting middelen
ter beschikking worden gesteld, schept dit gelijk de verantwoordelijkheid om vast te stellen wat de
resultaten van deze projecten zijn. Alleen zo kan er op een transparante wijze invulling worden
gegeven aan het doel van de stichting: “achtergestelden vooruit te helpen op geestelijk, intellectueel
en fysiek gebied. Zodat (betere) integratie in de (Roemeense) samenleving mogelijk wordt”. Dit
monitoren zal gebeuren door het vaststellen van concrete projectdoelen en het periodiek evalueren
van de status van projecten. Uit dergelijke evaluaties zullen, indien nodig, aanbevelingen komen om
de impact te vergroten.

Opbouw relatie betrokkenen
In deze opstartfase is het van belang om draagvlak te creëren voor het werk en het doel van de
stichting. Alleen door de betrokkenheid van een vaste en groeiende groep mensen kan de stichting
voldoen aan haar doelstelling. In het komende jaar is het daarom van groot belang dat bestuursleden
de relatie met betrokkenen verder uitbouwen. Een van de manieren om dit te doen is de
aanwezigheid van bestuursleden bij activiteiten die worden ondernomen door betrokkenen. Een
andere manier is actief communiceren met de achterban, hen van allerlei ontwikkelingen op de
hoogte te houden.
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2.1.2

Doorlopende werkzaamheden

Er zijn een aantal werkzaamheden die het gehele jaar door aandacht vergen. We willen er hier drie
van noemen en nader uitwerken.

Vertegenwoordiging (relevantie)
Een belangrijke rol van de stichting is bekendheid creëren rondom de problematiek onder de Roma
in Roemenië en het vertegenwoordigen van de projecten aldaar. Wij willen de ervaringen van
vrijwilligers en het werk binnen de projecten dicht bij de mensen brengen. Dit doen wij door via
verschillende kanalen publiciteit te genereren, door op relevante evenementen en bijeenkomsten
aanwezig te zijn en door communicatie met geïnteresseerden en betrokkenen te onderhouden.

Fondsenwerving

Een van de voornaamste werkzaamheden van de stichting is het binnenbrengen van voldoende
financiële middelen, waardoor de projecten in Roemenië kunnen worden bekostigd. Het doel is om
hierbij stabiliteit in te bouwen. Het bestuur wil d.m.v. onder andere een activiteitenkalender zorgen
dat er het gehele jaar door impulsen zijn waardoor er aandacht is voor het werk in Roemenië en er
financiële steun wordt gegenereerd. Dit kan door het plannen en uitvoeren van verkopingen,
sponsoracties, benefietdiners, crowdfunding, sociale media-acties, etc. Het streven is om hierbij de
samenwerking te zoeken met mensen en organisaties in Nederland en Roemenië.

Praktische ondersteuning bieden
Stichting Human Impact Romania is zeer nauw betrokken bij de vrijwilligers. Zij zijn dag in dag uit aan
het werk onder de Roma en komen daardoor voor allerlei, soms zeer ingewikkelde, kwesties te staan.
Het bestuur van de stichting wil waar mogelijk, ook daarin, ondersteuning bieden door advies te
geven of juist de andere kant van het verhaal te belichten. Het bestuur is daarmee een soort
klankbord voor de vrijwilligers ter plaatse.

2.2 Voorbeeld recente activiteiten
In het kader van ‘hoe concreter hoe beter’, worden hier twee activiteiten genoemd.

2.2.1

Contact met betrokkenen en geïnteresseerden

Begin december zijn de bestuursleden naar 2 locaties afgereisd om in gesprek te gaan met
sponsoren, betrokkenen en geïnteresseerden. Het doel van deze ontmoetingen was drieledig:
introductie van het bestuur en de nieuwe stichting, de veranderingen die dit voor bestaande
sponsoren brengt benoemen, draagvlak creëren voor het werk in Roemenië bij reeds betrokkenen
als andere geïnteresseerden.

2.2.2

Kerstpakketten voor het goede doel

Een van de bestuursleden is werkzaam bij een handelsonderneming die themalijnen verkoopt voor
de kerstpakkettenbranch. Als sponsoractie zijn er pakketten samengesteld die werden verkocht. De
opbrengst van deze actie kwam geheel ten goede van Stichting Human Impact Romania en was
daarmee de eerste sponsoractie t.b.v. de stichting.
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3.

Toekomst

Stichting Human Impact Romania is opgericht met het oog op een betere toekomst. De
werkzaamheden zijn uiteindelijk bedoeld om de missie van de stichting te bereiken:

De positie van achtergestelde groepen in Roemenië versterken, de
zelfredzaamheid vergroten zodat betere integratie in de Roemeense
samenleving mogelijk wordt.
Zoals uit de missie blijkt, ligt de focus van de stichting niet enkel op de Roma in Chinari, maar breidt
deze zich uit tot alle ‘achtergestelde groepen in Roemenië’. Toch mag het duidelijk zijn dat de eerste
prioriteit ligt bij het versterken van de positie van de Roma in Chinari.

3.1 Impact op het burgerschap van de Roma in Chinari
De huidige werkzaamheden en projecten zijn voor een groot deel gericht op het verbeteren van de
uitgangspositie van Roma door onderwijs en gezinsbegeleiding. Het zijn onmisbare puzzelstukken om
te komen tot een mate van zelfredzaamheid. Naast onderwijsachterstand en het stigma wat op de
Roma rust, is er nog een bepalende factor waardoor de Roma in Chinari een grote achterstand
hebben. De huizen waarin zij wonen staan op de grond van een grootgrondbezitter. De Roma zijn
niet de eigenaar van de grond of het huis. De adressen zijn wel ingeschreven, maar de Roma zijn voor
alle officiële zaken afhankelijk van een handtekening van de eigenaar. Dit werpt een extra barrière op
om bijv. hun kinderen in te schrijven voor school of om andere aanvragen te doen. Zo zijn de Roma
ook op papier al gauw tweederangs burgers. Stichting Human Impact ziet de potentiële impact van
een verandering van deze situatie. Het is daarom ook een lange termijn doelstelling om er voor te
zorgen dat de afzonderlijke adressen ingeschreven kunnen worden bij de gemeente. Zo wordt het
burgerschap, en daarmee de uitgangspositie van de Roma in Chinari verbeterd.

3.2 Impact op lokaal bestuur
Wij geloven in een brede aanpak van de problematiek. Roemenië is sinds kort onderdeel van de
Europese Unie, om toe te treden zijn er al een aantal structurele hervormingen ingezet. Dit biedt
hoop, ook voor de uitgangspositie van Roma. Roemenië is zich op nationaal niveau bewust van haar
positie. De stichting wil, in de toekomst, deze bewustwording op lokaal niveau aanwakkeren, door
bijv. in gesprek te gaan met burgemeester en wethouders en andere invloedrijke sleutelfiguren. Door
een relatie op te bouwen met het lokaal bestuur kan bij nieuwe hervormingen ook de positie van de
Roma onder de aandacht worden gebracht.
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4.

Organisatie

De organisatie is in drie hoofdlijnen te vatten, namelijk het bestuur, de vrijwilligers en de
zusterstichting in Roemenië, deze onderdelen worden hieronder verder uitgelicht.

4.1 Bestuur
Het bestuur bestaat op dit moment uit 3 personen, die allen betrokken zijn vanaf de oprichting:
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:

de heer Benne van den Dool
de heer Stefan de Jong
de heer Hendrik Brons

Het bestuur is onafhankelijk en heeft geen eigen belang bij de projecten die worden ondersteund.
Het bestuur krijgt geen financiële vergoeding voor hun inspanningen, de gemaakte kosten kunnen
echter wel worden gedeclareerd.

4.2 Vrijwilligers
In Roemenië zijn twee vrijwilligers werkzaam, onder de vlag van Asociatia Human Impact, zij worden
actief ondersteund door de stichting (zie 4.3):
• de heer Ruben Marissen
• mevrouw Djoke Marissen-Neutel
Zij worden ondersteund vanuit de stichting met behulp van raad, daad en financiële middelen.
Ruben en Djoke zijn woonachtig nabij de projectlocatie en zijn hier dag in dag uit mee bezig. Ruben
en Djoke werken fulltime aan de projecten (2 fte).

4.3 Samenwerkingsverband
De stichting werkt nauw samen met de Roemeense zusterstichting Asociatia Human Impact
(kortweg: Asociatia). Vanuit Asociatia worden alle activiteiten op Roemeens grondgebied
ondernomen om de uitgangspositie van Roma in Roemenië (in het bijzonder in Chinari) te
verbeteren. Stichting Human Impact Romania verzorgt vanuit Nederland de financiële middelen,
zodat Asociatia Human Impact in Roemenië haar doelen kan bereiken. De doelen die door Human
Impact Romania worden gesteld, zijn daardoor in principe altijd in lijn met de behoeften die Asociatia
heeft. De financiering van projecten gaat op een transparante wijze. Asociatia kan, wanneer een
bepaalde nood wordt gezien, zich ten doel stellen dit op te lossen en stellen hiervoor een plan op.
Om dit plan ten uitvoer te brengen, dienen zij het in bij Stichting Human Impact Romania. De
stichting beoordeelt het plan en let daarbij o.a. op haalbaarheid, belang en financiële ruimte. Indien
het plan wordt goedgekeurd worden er middelen ter beschikking gesteld, waarmee Asociatia aan de
slag kan. De gemaakte kosten t.b.v. het project zijn inzichtelijk in het jaaroverzicht en de resultaten
zullen periodiek worden gemonitord door de stichting.
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5.

Financiën

Onderstaand is overzicht bijgevoegd van de cijfers van de begroting 2018 op hoofdlijnen welke
tijdens een bestuursvergadering op 19 december 2017 zijn bepaald.

5.1 Overzicht baten en lasten
Begroting 2018 (€)

Baten (in €)

Lasten (in €)

Baten
Opbrengsten donateurs/ fondsenwerving

12.000,00

Subsidies en overige bijdragen van derden

7.000,00

Totaal Baten

19.000,00

Lasten
Projectkosten

11.580

Vrijwilligersvergoedingen

3.000

Kosten stichting

4.400

Totaal lasten

18.980

Totaal

19.000,00

18.980,00

5.2 Beheer en besteding van het vermogen
De stichting start zonder vermogen. Direct bij aanvang van 2018 worden de eerste incasseringen bij
bestaande donateurs uitgevoerd. Zodat er voldoende gelden aanwezig zijn om de eerste onkosten te
kunnen voldoen. Het bestuur stelt zich als doel om, ieder jaar, een klein vermogen van maximaal
1.500 euro achter de hand te houden als buffer voor tegenvallende opbrengsten of werkelijke
kosten.

5.3 Het werven van gelden
Het bestuur wil d.m.v. o.a. een activiteitenkalender zorgen dat er het gehele jaar door impulsen zijn,
waardoor er aandacht is voor het werk in Roemenië en er financiële steun wordt gegenereerd. Dit
kan door het plannen en uitvoeren van verkopingen, sponsoracties, benefietdiners, crowdfunding,
sociale media-acties, etc. Het streven is om hierbij de samenwerking te zoeken met mensen en
organisaties in Nederland en Roemenië.
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